HARMONOGRAM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
z Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego

maj-czerwiec 2005 r.

Częstochowa, kwiecień 2005

Zapraszamy na nasze strony internetowe:

http://www.womczest.edu.pl

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oferuje doskonalenie zawodowe dla:
nauczycieli i rad pedagogicznych wszystkich typów szkół i placówek,
oświatowej kadry kierowniczej i nadzoru pedagogicznego,
pracowników samorządów lokalnych,
doradców metodycznych,
liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Organizujemy:
kursy
kwalifikacyjne

kursy
doskonalące

Udzielamy konsultacji:
dają pełne kwalifikacje
wg wymagań MENiS

wydajemy świadectwa
wg wzoru MENiS

podnoszą umiejętności zawodowe

wydajemy zaświadczenia
wg wzoru
RODN „WOM”

szkolenia metodyczne
dla rad pedagogicznych

indywidualnych,
zbiorowych.

wydajemy zaświadczenia
wg wzoru
RODN „WOM”

konferencje dla nauczycieli
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Preferujemy artykuły dotyczące zreformowanej szkoły w zakresie edukacji :
- ekologicznej
- ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- regionalnej
- wychowania przedszkolnego
- informatycznej
- mierzenia jakości pracy szkoły i placówki
- prozdrowotnej
- organizacji i zarządzania oświatą
- medialnej
- konstruowania programów nauczania
- europejskiej.
- pomiaru dydaktycznego
Zagadnień:
- wychowania poprzez twórczość
- kształcenia zintegrowanego
- języków obcych
- wychowania
- przedmiotów humanistycznych, matematyczno –
- wychowania do życia w rodzinie
przyrodniczych, ścieżek edukacyjnych
- szkolnictwa zawodowego
Artykuł powinien zawierać:
Wstęp, a w nim tytuł artykułu, imię i nazwisko autora, stanowisko, miejsce pracy, krótką informację o artykule
i korzyściach płynących z jego lektury.
Rozwinięcie stanowiące zasadniczą część artykułu.
Zakończenie, w którym należy podsumować treść artykułu w kilku punktach.
Bibliografię.
Redakcja będzie zwracać materiały niepublikowane.

Parametry tekstu przeznaczonego do zamieszczenia na naszych stronach internetowych.
Redakcja kwartalnika uprzejmie informuje, że materiały przyjmujemy na dyskietce wraz z wydrukiem i własnoręcznym
podpisem autora artykułu. Objętość tekstu nie może przekraczać 4 stron maszynopisu.
Prosimy o zapis pliku artykułu bez formatowania, bez zdjęć, bez ozdobników. Cały artykuł prosimy umieścić
w jednym pliku. Zdjęcia, grafiki i rysunki prosimy dostarczać na dyskietce w osobnych plikach z oznaczeniem ich
umieszczenia w treści.

Treść jednolita
Tekst powinien być przygotowany w układzie jednokolumnowym. Jeśli wymagane są dwie i więcej kolumn, należy zastosować tabelę.
Treść nie może zawierać następujących znaków niedrukowalnych: podwójnych odstępów (spacji), tabulatorów, znaczników końca strony, znaczników końca sekcji. Tekst zawarty w akapitach będzie wyrównywany w lewo, w tabelach wyrównanie może być zmienione na środkowanie lub w prawo.
Dozwolone są następujące wyróżnienia w tekście: pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie.

Tabele
Prosimy o ograniczanie szerokości tabeli do 4-5 kolumn. Większa ich liczba może spowodować, że tekst w nich zamieszczony przestanie być czytelny. Opis poszczególnych kolumn musi być pisany wyłącznie w pozycji z lewej do prawej.
Teksty zamieszczane w układzie pionowym zostaną automatycznie zamienione na dopuszczalny układ.

Zdjęcia, grafika i rysunki
Rozdzielczość zdjęć i grafiki zamieszczonej na stronie powinna wynosić nie więcej niż 150 dpi (punktów na cal). Szerokość grafiki zamieszczanej w tekście nie może przekraczać 550 punktów ekranowych. Wysokość nie jest ograniczona,
lecz pragniemy zauważyć, że im wyższy rysunek (lub zdjęcie) tym dłużej będzie on wczytywany do komputera osoby
czytającej. W związku z tym zalecamy obrazki nie większe niż 550 x 300 pkt.
Artykuły do numeru wrześniowego będą przyjmowane w dniach:
30.05 –03.06.2005 r. (poniedziałek-piątek) w godz. 900 - 1500
al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie, pok. 213
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Doskonalenie nauczycieli – nieodpłatne – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
(bez kart zgłoszeń)
Temat

Dla kogo

Tworzenie własnych programów
edukacyjnych przez nauczycieli.
Innowacje pedagogiczne.
Warsztaty – cz. I
Tworzenie własnych programów
edukacyjnych przez nauczycieli.
Innowacje pedagogiczne.
Warsztaty – cz. I
Tworzenie własnych programów
edukacyjnych przez nauczycieli.
Innowacje pedagogiczne.
Warsztaty – cz. II
Tworzenie własnych programów
edukacyjnych przez nauczycieli.
Innowacje pedagogiczne.
Warsztaty – cz. II
Edukacja europejska w kształceniu
zintegrowanym – forum wymiany
doświadczeń.

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych z Częstochowy
i powiatu częstochowskiego i
myszkowskiego
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych z powiatu lublinieckiego i kłobuckiego

„Szkoła kolebką talentów”
Edukacja teatralna dzieci i młodzieży szkolnej.
- Teatr dla dzieci i młodzieży
- Teatr dzieci i młodzieży w szkole
„Bliżej własnego regionu”
Ochrona dziedzictwa kulturowego
regionu, kraju.

nauczyciele wszystkich typów
szkół

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych z Częstochowy, powiatu częstochowskiego i myszkowskiego
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych z powiatu lublinieckiego i kłobuckiego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

11.05.2005 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 201

D. Bernacka-Winczek

12.05.2005 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 201

D. Bernacka-Winczek

18.05.2005 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 244

D. Bernacka-Winczek

19.05.2005 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 201

D. Bernacka-Winczek

Grupa wsparcia - (nauczyciele
kształcenia zintegrowanego reali05.05.2005 r.
RODN „WOM”
zujący program edukacji europejB. Długosz
godz.1500
s. 236
skiej) oraz zainteresowani nauczyciele klas I – III
Bliżej własnego regionu – realizacja Grupa wsparcia - (nauczyciele
zadań w I pierwszym etapie kształ- kształcenia zintegrowanego auto09.05.2005 r.
RODN „WOM”
cenia w zakresie edukacji regionalrzy programu edukacji regionalB. Długosz
godz. 1500
s.201
nej - forum wymiany doświadczeń. nej) oraz zainteresowani nauczyciele klas I – III
Kształcenie umiejętności w edukacji nauczyciele kształcenia zintegro18.05.2005 r.
RODN „WOM”
zintegrowanej w oparciu o metody
wanego z Częstochowy oraz poB. Długosz
godz.1500
s.231
aktywne
wiatu częstochowskiego
Ocenianie osiągnięć uczniów w
Grupa wsparcia
edukacji zintegrowanej - ocena
oraz zainteresowani nauczyciele
16.05.2005 r.
RODN „WOM”
B. Długosz
opisowa - forum wymiany dokształcenia zintegrowanego
godz.1500
AULA „Forum”
świadczeń
Wszystkich nauczycieli kształcenia zintegrowanego zainteresowanych tematem „Ocenianie osiągnięć uczniów w edukacji zintegrowanej - ocena opisowa” - FORUM proszę o pisemne zgłoszenie w terminie do 13.05.2005r.
Edukacja przyrodnicza i ekologiczna nauczyciele kształcenia zintegrow procesie kształcenia i wychowania wanego ( autorzy programu) oraz
23.05.2005 r.
AULA - „Forum”
B. Długosz
w edukacji zintegrowanej - forum
nauczycieli klas I – III zainteregodz.1400
s.201
sowani w/w tematem) .
wymiany doświadczeń.
Kształcenie umiejętności w edukacji nauczyciele kształcenia zintegro30.05.2005 r.
RODN „WOM”
zintegrowanej w oparciu o metody
wanego z powiatu kłobuckiego,
B. Długosz
godz.1500
s.236
aktywne
lublinieckiego i myszkowskiego
Wewnętrzne mierzenie jakości pracy nauczyciele szkół gimnazjalnych
04.05.2005 r.
E. Doroszuk
szkoły w dziale Wychowanie i opie- i ponadgimnazjalnych
godz. 1400
Zespół Szkół
ka
Publicznych nr 3
nauczyciele szkół podstawowych
05.05.2005 r.
w Myszkowie
E. Doroszuk
00
godz. 14
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nauczyciele wszystkich typów
szkół

05.05.2005 r
godz. 1500

11.05.2005r.
godz. 1500

RODN”WOM”
s.237
RODN”WOM”
s.237

E. Jatulewicz

E. Jatulewicz
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Temat
„Profilaktyczna rola edukacji artystycznej”
Forum nauczycieli na temat:
„Planowanie i realizacja edukacji
regionalnej w szkole”
„Szkoła kolebką talentów”
Podsumowanie III Wojewódzkiej
Sceny Prezentacji Nauczycieli i
Uczniów”
Planowanie pracy z uczniem uzdolnionym artystycznie i uczniem twórczym
z uwzględnieniem różnych rodzajów
twórczości.

Dla kogo
nauczyciele wszystkich typów
szkół
nauczyciele wszystkich typów
szkół

Termin
godzina
15.06.2005r.
godz. 1500

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
s.237

E. Jatulewicz
U. Mielczarek

03.06.2005 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.236

E. Jatulewicz

17.06.2005r.
godz. 1500

RODN “WOM”
Aula “FORUM”

E. Jatulewicz

nauczyciele wszystkich typów
szkół

24 maja 2005r o godzinie 1100 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbędzie się; „III Wojewódzka Scena Prezentacji Nauczycieli i Uczniów”. Ze względu na szkoleniowy charakter przedsięwzięcia, wszystkich zainteresowanych uczestnictwem
nauczycieli prosimy o wypełnienie kart zgłoszeń i przesłanie ich do RODN „WOM” w Częstochowie w terminie do dnia 19.05.2005
Między rolą przedszkolaka a rolą
Nauczyciele przedszkoli i oddzia09.05.2005 r.
RODN „WOM”
ucznia
łów przedszkolnych powiatu kłoJ. Mielczarek
godz.1500
s. 236
buckiego
Nauczyciele przedszkoli i oddzia11.05.2005r.
RODN ,,WOM”
łów przedszkolnych powiatu częJ. Mielczarek
godz.1500
s.236
stochowskiego i Częstochowy
Nauczyciele przedszkoli i oddzia18.05.2005r.
RODN ,,WOM””
łów przedszkolnych powiatu
J. Mielczarek
godz.1500
s.236
myszkowskiego i lublinieckiego
Organizacja opieki psychologiczno- Pedagodzy szkolni, koordynatorzy
11.05. 2005 r
pedagogicznej dla ucznia z opinią i problemu ze szkół Częstochowy,
RODN „WOM
U. Mielczarek
orzeczeniem.
powiatu ziemskiego i lubliniecs.231
00
godz.15
kiego.
Organizacja opieki psychologiczno- Pedagodzy szkolni, koordynatorzy
16.05. 2005 r
RODN „WOM
pedagogicznej dla ucznia z opinią i problemu szkół powiatu myszU. Mielczarek
godz.1500
s.236
orzeczeniem.
kowskiego, kłobuckiego.
Zainteresowani wychowawcy
SP Nr 27
Prezentacje świetlic szkolnych
18.05.2005 r
„Różnorodne formy i metody pracy świetlic szkół podstawowych.
w Częstochowie.
U. Mielczarek
00
godz. 15
w świetlicy szkolnej”.
ul. Rozdolna 5
Edukacja europejska w szkole pod- nauczyciele szkół podstawowych
5.05.2005r.
RODN „WOM”
M.Tubielewicz
stawowej i gimnazjum
godz.1500
s.201
nauczyciele gimnazjów
18.05.2005r.
RODN „WOM”
M.Tubielewicz
godz.1500
s.201
Metoda projektów w edukacji euro- nauczyciele szkół podstawowych
23.05.2005r.
RODN „WOM”
M.Tubielewicz
pejskiej
godz.1500
s.237
nauczyciele gimnazjów
30.05.2005r.
RODN „WOM”
M.Tubielewicz
i szkół ponadgimnazjalnych
godz.1500
s. 201
Realizacja edukacji ekologicznej i
nauczyciele wszystkich typów
21.05.2005 r.
regionalnej w terenie.
szkół
Olsztyn-rynek
M. Wasik-Tyrała
godz. 900
- warsztaty terenowe w Olsztynie.
G. Wróblewska-Ludwig;
Realizacja edukacji ekologicznej i
nauczyciele wszystkich typów
04.06.2005 r.
B. Długosz
regionalnej w terenie.
szkół
RODN „WOM”
00
godz. 9
- warsztaty terenowe w Poraju.
Na warsztaty terenowe w Olsztynie i w Poraju należy składać kartę zgłoszenia w terminie do 16.05.2005 r. Szczegółowych informacji udziela konsultant RODN „WOM” Maria Wasik-Tyrała, pokój 229, tel. 360-60-04 lub 360-60-14 lub 366-87-78 wew. 29.
Edukacja ekologiczna w szkole.
nauczyciele wszystkich typów
M. Wasik-Tyrała
Forum wymiany doświadczeń.
szkół
31.05.2005 r.
RODN ”WOM”
B. Długosz
godz. 1000
Aula „Forum”
wiz. KO
- W. Wypych
Uwaga:
Nauczyciele zainteresowani udziałem w Forum proszeni są o złożenie karty zgłoszenia w terminie do 13.05.2005 r. Szczegółowych
informacji udziela konsultant RODN „WOM” Maria Wasik-Tyrała, pokój 229, tel. 360-60-04 lub 360-60-14 lub 366-87-78 w. 29.
Podsumowanie konkursu „Globalne nauczyciele, którzy realizują pro15.06.2005 r.
RODN „WOM” M. Wasik-Tyrała
działania na rzecz ziemi” – ENERgram Ekozespołów
godz. 1400
s. 231
B. Długosz
GIA
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Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
(bez kart zgłoszeń)
Szkolenie dla Liderów WDN planujemy w ostatnim tygodniu maja 2005 r.
Informację zamieścimy 10 maja na naszej stronie internetowej (www.womczest.edu.pl => doskonalenie nauczycieli => wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli). Prosimy o przyniesienie wewnątrzszkolnej diagnozy
potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia na kolejny rok szkolny.
Grażyna Kawecka-Karaś

Temat

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

13.05.2005 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

J. Jakubowska

16. 05.2005 r.
godz. 1500

RODN ”WOM”
S.237

J. Jakubowska

RODN „WOM”
s.237

E. Jatulewicz

13.05.2005 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.244

R. Kluba

20.05.2005 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.244

R. Kluba

3.06.2005 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

16.05.2005 r.
godz.1500

RODN
,, WOM ”
s. 201

J. Mielczarek

1.06.2005 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

K. Świerczyński

8.06.2005 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

K. Świerczyński

Dla kogo

Awans zawodowy nauczycieli staży- Nauczyciele języków obcych stów i kontraktowych
stażyści i kontraktowi kończący
staż
Sprawozdanie z planu rozwoju zaNauczyciele języków obcych
wodowego i dokumentowanie dorobku zawodowego nauczycieli
ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Awans zawodowy nauczycieli
nauczyciele
przedmiotów artystycznych.
przedmiotów artystycznych
Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych.
Awans zawodowy nauczycieli stażystów – procedury, sprawozdanie z Nauczyciele stażyści
planu rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli kon- Nauczyciele kontraktowi ubiegatraktowych – procedury, sprawoz- jący się o awans na
danie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych – procedury, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego,
dokumentacja
Awans zawodowy nauczycieli stażystów i kontraktowych – procedury,
sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego.
Awans zawodowy nauczyciela –
dokumentowanie dorobku zawodowego
Awans zawodowy nauczyciela –
dokumentowanie dorobku zawodowego

18.05.2005 r.
godz. 1500

Nauczyciele mianowani ubiegający się o awans na
nauczyciela dyplomowanego
Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Nauczyciele mianowani

Nauczyciele mianowani

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
(bez kart zgłoszeń)
Temat

Dla kogo

Praca z dzieckiem o specjal- nauczyciele przedszkoli
nych potrzebach edukacyji oddziałów przedszkolnych
nych gmin: Poczesna, Kamienica Polska, Starcza, Woźniki, Kruszyna, Konopiska.

Praca z dzieckiem o specjal- nauczyciele przedszkoli i
nych potrzebach edukacyjoddziałów przedszkolnych
nych
gmin: Olsztyn, Janów, Przyrów, Koniecpol, Lelów, Dąbrowa Zielona
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Termin
godzina
18.05.2005 r.
godz. 1400.

Miejsce
Gabinet metodyczny
Przedszkole

Prowadzący

K. Bednarczyk

w Hucie Starej A

23.05.2005r.godz. 1330

Przedszkole
w Olsztynie

K. Bednarczyk
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Temat

Dla kogo

Praca z dzieckiem o specjal- nauczyciele przedszkoli i
nych potrzebach edukacyjoddziałów przedszkolnych
nych
gmin: Blachownia, Herby,

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

25.05.2005 r.
godz.1330

Przedszkole Nr
2 w Blachowni

K. Bednarczyk

11.05.2005 r.
godz. 1500

Przedszkole nr 1
w Myszkowie

G. Bera

12.05. 2005 r.
godz. 13. 30.

SP nr 5
w Myszkowie

06.06. 2005r. godz. 13.30

SP nr 5
w Myszkowie

A. Kosakowska

SP
w Strzebiniu

J. Lisczyk

Kochanowice, Lisów

Pedagogika zabawy w
przedszkolu
Praca nauczyciela na rzecz
ucznia zdolnego – organizacja konkursów.
Rola pomocy dydaktycznych
we wszechstronnym rozwoju
ucznia.
Hospitacja diagnozująca na
lekcjach matematyki

nauczyciele przedszkoli
gminy Myszków
Nauczyciele nauczania
zintegrowanego – gminy
Myszków
Nauczyciele nauczania
zintegrowanego – gminy
Myszków
nauczyciele matematyki
gminy Koszęcin

Katechizowany a reklama

Katecheci
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Katecheci Archidiecezji
Częstochowskiej

Katecheza otwarta

Praca metodami aktywizującymi z wykorzystaniem gier
dydaktycznych
Spotkanie nauczycieli organizujących konkursy powiatowe

Zainteresowani nauczyciele matematyki

Konkurs matematyczny dla
uczniów szkół podstawowych
Międzyszkolny Konkurs
Przyrodniczy
Biologia komórki
– zajęcia w pracowni mikroskopowej.
Zajęcia terenowe na obszarze Parku

nauczyciele matematyki

III Powiatowy Konkurs
Biologiczny
Posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej III Powiatowego
Konkursu Biologicznego
Wprowadzenie do genetyki propozycja zajęć dydaktycznych dla uczniów gimnazjum

Przewodniczący poszczególnych konkursów

19.05.2005 r.
godz. 1500
11.05.2005r
godź.15.
04.05.2005r
godź.15.
16.05.2005
godz. 1330
06.06.2005
godz. 1300

Instytut Teologiczny
w Częstochowie
Instytut Teologiczny
w Częstochowie
ZS Nr 3
Gimnazjum Nr 3
w Myszkowie
ZS Nr 3
w Myszkowie,
Gimnazjum Nr 3
w Myszkowie

A. Kosakowska

E. Matysiak

E. Matysiak
J. Węgrzyn
Z. Paludkiewicz
J. Węgrzyn

02.06.2005 r.
godz. 1000

Gimnazjum nr 2
w Koniecpolu

A. Wojciechowska

nauczyciele przyrody powiatu myszkowskiego
zainteresowani nauczyciele
szkół podstawowych i
gimnazjum

18.05.2005 r.
godz. 1400

ZSP Nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska-Ludwig

19.05.2005 r.
godz. 800

Zespół Parków
Krajobrazowych
woj. śląskiego
Ośrodek Edukacyjny w Smoleniu
k/Pilicy

G. Wróblewska-Ludwig

nauczyciele biologii powiatu myszkowskiego
zainteresowani nauczyciele
biologii powiatu myszkowskiego
nauczyciele biologii w
gimnazjum

4.06.2005 r.
godz.1000

ZSP Nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska-Ludwig

6.06.2005 r.
godz. 1430

ZSP Nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska-Ludwig

9.06.2005 r.
godz.800

Pałac Młodzieży
w Katowicach Placówka
Wychowania
Pozaszkolnego
- Katowice

G. Wróblewska-Ludwig

Osoby zainteresowane wyjazdem do Smolenia i Katowic proszone są o zgłoszenie telefoniczne pod numerami telefonów:
3131136 lub 3132546 do dnia 5.05.2005 r.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3606004, 3606014; fax (034) 3606239; http://www.womczest.edu.pl
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Szanowni Państwo,
dużo zdrowia
i dobrego wypoczynku
w sympatycznym
towarzystwie
podczas wakacji
ż y cz ą
D y re k cja ,
n a u cz y ciele k o n s u lta n ci,
d o ra d cy m eto d y cz n i
i w sz y scy p ra co w n icy
RO D N "W O M "
w C z ę sto ch o w ie
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